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ALGEMENE GEGEVENS
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Secretaris C.J.M. de Reus

Penningmeester H.M. Kok

Bestuurslid A.F.M. van der Klooster

Bestuurslid R.J.S. Burger

Bestuurslid K. Shiferaw Masresha
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Bestuursverslag Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië.

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië over het jaar 2021.
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening de openbare verantwoording over het jaar 2021.

Algemene informatie

Doel van de stichting:
De stichting heeft ten doel de (financiële) ondersteuning van maatschappelijke en sociale projecten 
in Ethiopië en voorts tot al hetgeen hiermee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord.
Vergaderingen:
Het bestuur van de stichting komt regelmatig bijeen voor overleg.
In 2021 heeft er 7 keer een bestuursvergadering plaatsgevonden waarvan notulen zijn gemaakt.

Financiën

In 2021 is er een totaalbedrag van € 30.828 aan sponsorgelden binnengekomen en is er in totaal een 
bedrag van € 53.300,00 aan betalingen aan de verschillende projecten gedaan. 
Er is een 3-jaren budgetplan vastgesteld voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en gezien de saldi op onze 
rekeningen per 31 december 2021 kunnen wij vaststellen dat de kosten voor de lopende projecten voor 
de komende 2 jaren zijn gedekt.

Samenstelling van het bestuur

Bert Jan Rozestraten, voorzitter
Cor de Reus, secretaris
Ron Burger, bestuurslid
Ton van der Klooster, bestuurslid
Kaleab Masresha, bestuurslid
Eric Kok, penningmeester

De bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
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Jaaroverzicht

2021

Net als in 2020 stond ook 2021 in het teken van de COVID-19 pandemie, waardoor er verschillende activiteiten geen 
doorgang konden vinden. De jaarlijkse Koningsdagmarkt waar wij met een grote groep mensen spullen verkopen kon 
vanzelfsprekend niet doorgaan. De Ethiopische Nieuwjaarsduik in september kon echter alleen op kleine schaal gevierd 
worden maar het was daardoor niet minder gezellig.

De financiele ondersteuning van de lopende projecten heeft ook dit jaar echter niet stilgelegen waardoor deze projecten door 
konden met het goede werk dat daar verricht wordt. Vanuit de projecten hebben wij rapportages ontvangen over de 
besteding van de overgemaakte bijdragen en over hoe een en ander nu verloopt in het kader van de COVID-19 pandemie.

Ook vergaderingen van het bestuur zijn anders verlopen in deze Corona tijden. Gelukkig konden enkele vergaderingen op de 
normale manier verlopen maar ook het online vergaderen heeft in deze moeilijke tijden uitkomst gebracht.

2022

Door de COVID-19 pandemie en alle maatregelen die daaraan vasthangen is het nog niet geheel zeker welke activiteiten wij 
het komende jaar kunnen oppakken. Vooralsnog ziet het er naar uit dat wij een aantal vaste terugkerende activiteiten weer 
kunnen laten doorgaan en de eerste daarvan zal de jaarlijkse Koningsdag markt zijn. Daarnaast zal in september ook de 
Ethiopische nieuwjaarsduik weer georganiseerd worden waarbij wij hopen op een grote opkomst.

De lopende projecten zullen wij blijven ondersteunen en voor het project Kolloboo hebben wij als stichting aangegeven dat wij 
dit project in ieder geval de komende 3 jaren zullen blijven ondersteunen.
Wij als bestuur zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet en zullen samen met onze vrienden ons hard maken om 
voldoende inkomsten te genereren zodat de projecten financieel ondersteund zullen blijven.

Beverwijk, 30 juni 2022

Namanes Het Bestuur,

H.M. Kok
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIË

1. Balans per 31 december 2021 (in €)

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020

Vorderingen en overlopende activa € 0 € 0
Liquide middelen € 55.501 € 79.590

Totaal € 55.501 € 79.590

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves € 28.501 € 52.590
Bestemmingsreserve € 27.000 € 27.000

Totaal € 55.501 € 79.590
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIË

2. Staat van Baten en Lasten over 2021 (in €)

      Begroot 2021
Baten
- Baten uit eigen fondswerving € 30.828 € 25.000 € 23.942
- Baten uit beleggingen
- Overige baten € 0 € 0 € 0

Som der Baten € 30.828 € 25.000 € 23.942

Lasten
Besteed aan projecten:
- Project FIDA Kolloboo € 6.000 € 6.000 € 6.000
- Help een arm kind naar school € 5.000 € 5.000 € 5.000
- Katinka I € 8.000 € 8.000 € 17.000
- Katinka II € 8.000 € 8.000
- Kliniek Addis Ababa € 15.000 € 1.500
- Tullo € 1.500 € 3.250
- Diverse projecten € 9.800 € 8.000

€ 53.300 € 27.000 € 40.750

Werving baten
- Kosten eigen fondswerving € 103 € 250 € 232
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden
- Kosten van beleggingen

€ 103 € 250 € 232

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie € 1.514 € 250 € 318

Som der lasten € 54.917 € 27.500 € 41.300

Resultaat -€ 24.089 -€ 2.500 -€ 17.357

Resultaatbestemming 2021
Toevoeging/onttrekking aan:
- Eigen Vermogen
- Bestemmingsreserve -€ 9.000
- Continuïteitsreserve
- Herwaarderingsreserve
- overige reserves -€ 24.089 -€ 8.357
- bestemmingsfonds
- voorzieningen

-€ 24.089 -€ 17.357

 Werkelijk 2020 Werkelijk 2021
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIË

3. ALGEMENE TOELICHTING EN UITEENZETTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN

A. Algemeen

De stichting stelt zich ten doel de ondersteuning van maatschappelijke en 
sociale projecten in Ethiopië en is opgericht op 3 februari 2009.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft de ANBI status (nummer 820418511).

B. Grondslagen jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende
organisaties

C. Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

D. Waarderingsgrondslagen

a. Vorderingen en overlopende activa
      

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Met mogelijke oninbaarheid is 
rekening gehouden.

b. Liquide middelen en effecten

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

c. Voorzieningen en schulden
   

De voorzieningen en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.

d. Baten en lasten
 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 
van historische kosten.
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Stichting RKVV DEM steunt ETHIOPIË

4. TOELICHTING OP SPECIFIEKE POSTEN VAN DE BALANS EN DE STAAT 
    VAN BATEN EN LASTEN

a. Bankrekeningen
De beide bankrekening staan vrij ter beschikking van de stichting.

b. Overige reserves
Het verloop is als volgt:

€

stand op 1 januari 2021 52.590      

onttrekking uit resultaat bestemming 24.089      

toevoeging uit bestemmingsreserve

stand op 31 december 2021 28.501      

De aanwending van de reserves wordt besloten door het bestuur.

c. Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt:

€

stand op 1 januari 2021 27.000      

toevoeging uit overige reserves 27.000      

onttrekking uit bestemmingsreserve 27.000      

stand op 31 december 2021 27.000      

Het bedrag van € 27.000,00 voor de bestemmingsreserve 2022 heeft betrekking op de volgende projecten:

Sponsoring kinderen € 5.000
Project FIDA, de school in Kolloboo € 6.000
Project Katinka I € 8.000
Project Katinka II € 8.000

Totaal € 27.000

De onttrekking uit de bestemmingsreserve 2021 bestaat uit de uitgaven voor de volgende projecten:

Project FIDA, de school in Kolloboo € 6.000
Sponsoring kinderen € 5.000
Katinka I € 8.000
Katinka II € 8.000

Totaal € 27.000

d. Kosten beheer en administratie
Hieronder zijn accountantskosten en kosten website en bankkosten opgenomen.
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Vallei Accountants B.V. is statutair gevestigd te Woudenberg. Op al onze diensten en offertes zijn de algemene voorwaarden NBA 2017 (variant 2) 
van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en te raadplegen op onze website: www.vaacc.nl.  
Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

Dé partner voor succesvol ondernemen

Stighter & Partners

Tt. Vasumweg 58c
1033 SC  Amsterdam
T +31 (0)20 570 91 91 

E  info@vaacc.nl
W  www.vaacc.nl

IBAN  NL02 ABNA 0459 3245 27
BIC  ABNANL2A
BTW  8615.18.342.B.01
KVK  7875 3155

Stighter & Partners is sinds 
2020 aangesloten bij  
Vallei Accountants & Adviseurs

 

 

 
 
 
 
Aan het bestuur van 
Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië 
Wingerd 9 
1944 NA  BEVERWIJK 
 
 
 
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
De jaarrekening van Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië te Beverwijk is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2021 en de staat van baten en lasten over 2021, met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving toegepast.  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 
kennis van Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Amsterdam, 30 juni 2022 

Vallei Accountants B.V. 

 
 

P. de Goed RA 
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